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TERMO DE REFERÊNCIA Nº 75 
 

1. INTRODUÇÃO 

1.1 O presente termo de referência limita-se a aquisição de MEDICAMENTOS que 

fracassaram no pregão eletrônico nº 24/2020 e 38/2020 do processo 505/2020, a qual visa 

atender demandas judiciais. 

 

2. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO 

2.1 A aquisição dos medicamentos são para atender a demanda judicial de medicamentos 

fornecidos aos pacientes, que deram fracassados em dois pregões anteriores. 

2.2 Diante disso realizamos cotações físicas para que o valor da média esteja em 

consonância com os valores praticados no mercado atualmente. Diante disso, caso haja novo 

fracasso, solicito que seja realizado o critério de escolha através das cotações físicas 

realizadas, conforme a verificação da habilitação documental das empresas concorrentes.  

2.3 A aquisição se faz necessária em virtude dos objetos em questão serem em cumprimento 

há obrigações judiciais no tocante a saúde dos pacientes que necessitam fazer o uso de 

medicação por período indeterminado. 

2.4 O desabastecimento destes insumos poderá ocasionar danos graves aos pacientes que 

necessitam dos medicamentos, assim as aquisições devem ser de forma programada; a 

licitação é a forma que temos para provisionar e administrar tais aquisições, de forma que 

seja contínua e segura, sobretudo visando à continuidade do bom atendimento à população. 

 

3. DO OBJETO 

 

ITEM QUANT UND DESCRIÇÃO CMED 

01 600 CP Digoxina 0,25 0,28 

02 360 CP Luteína 10mg 4,66 

03 48 CP ácido alendrônico 70 mg + 

colecalciferol 5600 mcg 

30,38 

04 540 CP Polypodium Leucotomos 250mg 1,75 
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4. VALOR ESTIMADO 

4.1 – O valor do referido medicamento foi baseado através das cotações adquiridas no 

mercado, com a média de R$ 3.689,04 (três mil seiscentos e oitenta e nove reais e quatro 

centavos). 

 

5. DA PROGRAMAÇÃO E DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

5.1 - As despesas decorrentes correrão por conta do seguinte programa: 

0500 – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE  

PROJETO ATIVIDADE  

2.030 - Manutenção do Fundo Municipal de Saúde  

ELEMENTO DE DES PESA 

33.90.30 – Material de Consumo   

 

6. DAS RAZÕES DA ESCOLHA DA CONTRATADA 

6.1 A presente Dispensa de Licitação tem fundamento no Artigo 24, inciso IV da Lei 

8.666/93: 

“IV - nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 

prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, 

equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os 

bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e 

para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo 

máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, 

contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a 

prorrogação dos respectivos contratos.” 

 

6.2 - Nas palavras de Hely Lopes Meirelles A emergência caracteriza-se pela urgência de 

atendimento de situação que possa ocasionar prejuízos ou comprometer a incolumidade ou a 

segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, 

exigindo rápidas providências da Administração para debelar ou minorar suas consequências 

lesivas à coletividade. (Direito Administrativo Brasileiro, 24ª ed. São Paulo: Malheiros, 

1999, p. 253). 
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7 – PRAZO E ENTREGA DO OBJETO 

7.1 – O prazo para a entrega do medicamento será de 30 (trinta) dias após a emissão da nota 

de Empenho. 

 

8 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

8.1 – A contratada deverá estar em plenas condições de atendimento, após o recebimento do 

Empenho. 

8.2 – Manter-se durante a entrega do material, com as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

8.3 – substituir, no todo ou em parte, os materiais em desacordo com o solicitado. 

8.3 – O prazo de garantia do produto ofertado não poderá ser inferior a 12 (doze) meses, 

contados a partir da data do recebimento definitivo do objeto. Caso a garantia oferecida pelo 

fabricante seja inferior ao estabelecido nesta condição, a licitante deverá complementar a 

garantia do medicamento ofertado pelo tempo restante. 

 

9 - OBRIGAÇÕES DA SEMUSA 

9.1 – Conferir os materiais, embora a Contratada seja a única e exclusiva responsável pelo 

fornecimento nas condições especificadas; 

9.2 – Oferecer todas as informações necessárias para que a contratada possa prestar os 

serviços dentro das especificações técnicas recomendadas. 

9.3 – Efetuar o pagamento, das notas fiscais correspondentes, devidamente atestadas por 

Funcionários da Prefeitura Municipal de Cabixi/RO, devidamente indicado; 

9.4 – Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos em desacordo com a especificação; 

9.5 - Disponibilizar todos os meios necessários para o recebimento dos bens, objeto da 

contratação; 

9.6 - Realizar o pagamento nos prazos e na forma estipulada neste Termo de referência; 

 

10- DO PAGAMENTO 

10.1 – O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias a contar da data do certifico da 

Nota Fiscal pelo responsável do almoxarifado, mediante a comprovação da entrega do 

material (medicamento) e apresentação das Certidões necessárias para o pagamento. 
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11- FORMA DE PAGAMENTO 

11.1 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após o recebimento da Nota Fiscal 

devidamente atestada pela Comissão de recebimento de materiais.  

11.2 O pagamento será efetuado mediante a apresentação da seguinte documentação: 

a) Nota fiscal/fatura eletrônica discriminatória, em via única, devidamente atestada.   

b) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Federal; 

c) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Estadual; 

d) Certidão Negativa de Débitos com a Fazenda Municipal; 

e) Certidão de Regularidade do FGTS; 

f) Certidão Negativa de Débito Trabalhistas; 

g) As certidões Fiscais e Trabalhistas por dispositivo de Lei serão aceitas positivas com 

efeito negativa, de acordo com a Decisão 208/2013 GCPCN c/c parecer nº 

271/2012/GPYFM; 

 

12- DAS SANÇÕES 

12.1 A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, 

definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem 

prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civis e 

criminais:  

* a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na execução do serviço 

licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% 

(nove vírgula nove por cento).  

* b) Até 10%(dez) sobre o valor do objeto, pelo descumprimento de qualquer obrigação, 

exceto prazo de entrega.  

12.2 Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não 

cumprir ou deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, 

ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou 

fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração 

falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes 

sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator:  

a) Advertência;  

b) Multa;  
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c) Suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo 

de até 05 (cinco) anos;  

d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação 

perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;  

12.3 Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 

processo.  

Cabixi - RO, 12 de Novembro de 2020. 

Elaborado por: ___________________________ 

                     Karina Carvalho Dias Moreira 
                                                 Agente Administrativo II 

 

 

Aprovado por:____________________________________ 

                             Francieli Tamanho 
                                Sec. Municipal de Saúde 


